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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores i senyors diputats, començarem la
sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Sí, Sra. Presidenta, Montse Seijas sustituye a Olga
Ballester.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, passam a l’únic...

LA SRA. RIBAS I RIBAS:

Sra. Presidenta, perdó, María José Ribas substitueix Rafa
Nadal.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Ribas. Passam a l’únic punt de l’ordre
del dia que consisteix en el debat de les proposicions no de
llei RGE núm. 3703 i 8130/18.

1) Proposició  no de llei RGE núm. 3703/18,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
pacte estatal educatiu.

Començam pel debat de la Proposició no de llei RGE núm.
3703/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular i relativa
a pacte estatal educatiu.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula la Sra. Núria Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta, bones tardes a tothom, diputades
i diputats. Nosaltres vàrem presentar aquesta proposició no de
llei en relació amb la feina que feia la sots-comissió nacional
per mor del pacte educatiu nacional el mes d’abril del 2018 i,
com expliquen un poc els antecedents de la iniciativa, venia
fonamentada en relació amb aquesta sots-comissió que s’havia
creat el desembre del 2016, una sots-comissió per intentar
assolir acords en matèria de pacte educatiu a nivell nacional
entre totes les forces polítiques de representació nacional, i
durant aquesta sots-comissió han comparegut o varen anar
compareixent més de 80, 100 experts en la matèria, entre
professors, alumnes, experts d’organismes internacionals, a fi
d’establir totes aquelles línies importants amb les quals valia
la pena intentar assolir acords.

Es varen fixar, a partir d’aquí, quinze branques o àrees o
eixos específics, però no obstant, quan es va començar a
tractar el primer punt, el Grup Socialista, que formava part
també d’aquesta sots-comissió, va decidir abandonar-la i
aixecar-se i va continuar també el Grup Podemos, que també
va decidir abandonar-la, per mor que no s’havia tancat abans de

valorar tots els eixos una quantia d’inversió mínima del 5%
per a educació.

A nosaltres, des del Grup Parlamentari Popular, ens va
saber greu que no hi hagués la possibilitat de dur endavant
aquesta feina, perquè pensam que és una feina transcendental,
i per això vàrem presentar aquesta proposició no de lle i la
qual, a més, hem presentat a altres comunitats autònomes,
d’instar les forces polítiques a tornar asseure’s en aquesta
sots-comissió, a reprendre aquestes tasques, perquè, a més, va
quedar bloquejada des del moment que dos grans partits es
varen aixecar, i continuar aquestes tasques per intentar fer una
feina que crec que requereix alçada de mires, però que val la
pena per a tots.

Ara, avui, quan la tractam, el Partit Popular ja no governa
a nivell nacional, però, no obstant, pensam que és una tasca de
responsabilitat política, independentment que s’estigui en el
Govern o a l’oposició, intentar continuar aquesta feina i per
això el Partit Popular, a nivell de Balears en aquest cas, torna...
o defensa aquesta iniciativa que es reprenguin aquests treballs.

Nosaltres esperam que a dia d’avui, que, a més, el Grup
Socialista, que va ser el que es va aixecar en primer lloc i va
bloquejar la tasca de la sots-comissió, que ara governa a nivell
nacional i tendrà facilitat per posar aquell 5% que reclamava
i que va ocasionar la paralització de les tasques, pugui posar,
per tant, aquest 5% que consideraven imprescindible per dur
aquesta feina la qual crec que reconeixem que és important, i
es puguin reprendre aquestes tasques.

Per tant, jo deman als diferents grups polítics que, amb
aquesta alçada de mires que correspon a aquestes matèries,
puguin acceptar aquesta proposició no de llei.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Riera. Els Grups Parlamentaris
Socialista i MÉS per Mallorca han presentat l’esmena RGE
núm. 11519/18. Per a la seva defensa, per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Enric Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Des del Grup Parlamentari
Socialista, quan hem analitzat aquesta PNL, aquesta iniciativa,
hem mirat diverses coses: en primer lloc, el Partit Popular
parla d’assoliment de pacte, de l’assoliment d’un pacte  de
caràcter estatal, etc., però també barregen les actuacions que
es feien en aquell moment en aquest Parlament, a través de la
ponència d’anàlisi del document d’Illes per un Pacte; la
diferència fonamental entre el que passava aquí i el que
passava a Madrid, ho vam remarcar diverses vegades, era que
la proposta de pacte en aquest cas, en el cas nostre, parteix de
la societat civil, de la comunitat educativa, que engega un
document que són les línies mestres i, a partir d’aquí,
nosaltres l’analitzàvem.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201803703
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201811519
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201811519
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D’aquesta anàlisi ha sortit un document en el qual es veu la
voluntat o no d’arribar a pactes de diferents tipus.

A un moment determinat els treballs del pacte a nivell
estatal es rompen, per diferents motius, diferents motius, un
és l’econòmic, però n’hi ha d’altres, i n’hi ha d’altres perquè
tot parteix, la necessitat d’aquest pacte parteix perquè el Partit
Popular va aprovar, de manera unilateral i en contra de la
voluntat de la majoria de partits polítics de la cambra, una llei
de reforma del sistema educatiu, la LOMCE, que va generar un
entrebanc i va ser el motor de moltes de les reivindicacions
que van començar a sorgir arreu de l’Estat, i va ser el moment
que el Partit Popular, per mor, crec jo, de totes aquestes
pressions, va intentar arribar a un acord que, en certa manera,
sota el paraigües de cercar l’estabilitat del sistema li donàs
certa credibilitat a aquesta reforma.

El que està clar és que en el mateix moment que es va
aprovar la LOMCE, la major de partits de la cambra van arribar
a un acord de substituir-la, eliminar-la, etc.

Ara hi ha hagut un canvi, com bé ha dit, hi ha hagut un canvi
de govern, ja no governa el Partit Popular i el que es fa per
part del Govern és començar a revertir el màxim possible tota
aquella destrossa que va fer la LOMCE i a poc a poc es
presenten iniciatives per poder revertir això, per poder
redreçar el sistema educatiu en aquell moment i, una vegada
redreçat això serà quan estarem en condicions d’arribar a un
pacte més genèric. Però el primer que hem de fer és tractar
d’eliminar tots aquells elements de la LOMCE que en certa
manera insereixen directament en el sistema educatiu i que
generen desigualtats (...).

Per això nosaltres hem presentat conjuntament una esmena
en la qual demanem tornar assolir aquest consens el qual
parteix precisament del retorn a la situació que va generar
aquesta disbauxa, que és la LOMCE, i per tant, una vegada
retornats a aquella situació anterior, arribar a un pacte per
dotar d’estabilitat i millora a tot el sistema educatiu dintre del
principi d’equitat i d’igualtat d’oportunitats.

Res més, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Per a la seva defensa, per
part del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula la
Sra. Agustina Vilaret.

Dir una cosa, com que em sembla reiteratiu que cada
vegada els adverteixi que tenen deu minuts, no ho diré més que
una vegada, però que sàpiguen vostès que, maldament jo no ho
digui, tenen deu minuts per a les intervencions. Només era
aquesta puntualització.

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, per la puntualització, però
quasi mai no els he esgotats.

Bé, només dir que MÉS per Mallorca no té representació
en el Congrés de Madrid, ara sí, des del punt de vista educatiu
estam pels acords, per al consens, aleshores ja ens sembla bé,
juntament amb el PSOE, fer aquesta proposta de retornar al
consens, poquet a poquet, vull dir, sense que jo, com a partit
que no som allà, hagi de dir el que hagin de fer els altres. Per
tant, una mica més genèric, retornar al consens per assolir un
pacte el qual evidentment hauria de funcionar. I que, fins i tot,
tampoc ens sembla malament la que aporta també Podem,
després posteriorment, eh?, però anar cap a un consens i com
més ampli molt millor.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Vilaret. El Grup Parlamentari Podem
Illes Balears ha presentat l’esmena RGE núm. 11642/18 i per
a la seva defensa té la paraula la Sra. Laura Camargo.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, presidenta. Bé, crec que per plantejar la defensa
d’aquesta iniciativa el primer que hauria de fer el Partit
Popular és parlar de quin tipus d’educació vol que pugui sortir
d’aquesta possible comissió, en aquest cas, una sots-comissió,
que és el que torna demanar, del Congrés dels Diputats. Jo
crec que hi va haver un problema d’arrel en la creació
d’aquesta sots-comissió i és que, precisament, no era una
comissió en primer lloc oberta, malgrat totes aquestes
compareixences de les quals s’ha parlat o de les quals parla
l’exposició de motius de la proposició, de la iniciativa del
Partit Popular, que no fos una comissió oberta a to ta la
comunitat educativa.

Tractar d’assolir qualsevol tipus de pacte en matèria
d’educació passa definitivament per escolar i per tenir
presents totes les veus de tots els membres de l’anomenada
comunitat educativa. I precisament el format de sots-
comissió, que es va crear en aquell moment, des del nostre
grup parlamentari vam pensar que no era el més adient per tal
d’assolir aquest consens, que estam d’acord també amb la
proposta que es fa des del Grup Socialista i MÉS per
Mallorca, que és important en matèria educativa per tal que el
nostre marc educatiu no depengui del color del govern de torn,
sinó que depengui dels consensos que es puguin assolir, com
he dit, tenint en compte totes aquestes propostes, demandes
de qui millor coneix exactament què és el que fa falta millorar
dins el nostre àmbit de l’educació.

Llavors, tornar a un format que es va mostrar fallit, des del
nostre punt de vista, no és, en cap cas, la millor manera
d’arribar a aquest pacte o a aquest pacte social i polític per
l’educació, per dir-ho així, de manera completa.

En tot cas, si es parlés... nosaltres, a la nostra esmena no
parlam de tornar a la sots-comissió, s’hauria de veure quin és
el millor format i el més adient per poder debatre de totes
aquestes qüestions que són essencials, però, en qualsevol dels
casos, sí que, i aquesta és la línia que defensam amb l’esmena,

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201811642
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sí que qualsevol tipus d’acció que es vulgui encaminar en
aquesta direcció ha de comptar, sí o sí, amb les demandes i
recomanacions de tots els membres de la comunitat educativa
en un format que pugui afavorir la seva intervenció permanent,
no quan se’ls  convidi, quan se’ls cridi i quan convengui als
grups de torn.

Jo crec que des de Podemos vam ser prou reticents o
almanco asèptics amb la creació d’aquesta sots-comissió, el
PSOE va ser el primer partit en aixecar-s’hi, però nosaltres ho
vam fer després, no per aquesta conjuntura, sinó perquè
realment consideràvem que moltes coses no es feien, que era
una pantomima, que aquesta sots-comissió es va crear
exclusivament per cobrir l’expedient i no per parlar de temes
en profunditat, importantíssim, com són el nostre model
educatiu. I si bé estam d’acord que és necessari arribar a
aquest pacte d’estat social i polític per l’educació pensam que
la millor manera de fer-ho és escolar l’anomenada comunitat
educativa i, per això, plantejam aquesta esmena.

Si bé, també és cert que es podria fer una transacció amb
l’esmena del Partit Socialista, perquè no diem coses diferents,
parlam del consens en un cas i de com es pot arribar a aquest
consens en el nostre cas. Llavors, s i la Sra. Riera té
l’amabilitat d’acceptar una mena de transacció entre les dues
esmenes i el Partit Socialista i MÉS per Mallorca així ho
consideren, també seria possible fer-ho.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Camargo. Passam ara al torn de
fixació de posicions. Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES té la paraula la Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Si bé és
cert que des del nostre partit, i no grup parlamentari, des del
nostre partit no tenim representació a Madrid, sí que també és
cert que pensam i defensam que és necessari arribar a un pacte
educatiu i a un consens tant a nivell autonòmic com a nivell
estatal, perquè pensam que ens hem de replantejar de manera
seriosa l’educació del nostre país i arribar o intentar arribar a
un acord global.

Avui, des del Grup Parlamentari Popular se’ns presenta
aquesta proposició no de llei perquè hi hagi aquesta
continuïtat amb les negociacions en el pacte a nivell estatal. Jo
no sé exactament quins varen ser els emperons, parlàvem del
tema del 5%, que jo ara li dic ja al Partit Socialista, si aquesta
era la idea, ara tenen la potestat de poder acomplir aquest
compromís, però crec que no només és el tema econòmic,
sinó fer aquest replantejament pedagògic i ja més global del
tema educatiu.

Per tant, jo no entraré a valorar de qui és culpa o no que es
trobi paralitzat, però sí que pensam que s’ha de fer feina en
aquest sentit, no sé si amb aquesta sots-comissió o amb la

creació d’un altre forma, però jo crec que és important obrir
també a la comunitat educativa, perquè dins la comunitat
educativa també hi ha diferents opinions a l’hora d’elaborar,
però poder escoltar-ho de la manera millor possible.

I tenir en compte que per arribar a un consens sempre s’ha
de cedir per qualque banda, i jo crec que això és molt
important. Ho hem vist ja a nivell autonòmic, quan es va
elaborar, per part dels membres... dels docents el pacte per
l’educació, jo crec que hi havia diversos punts de vista en
segons quins temes i es va cedir perquè s’arribàs a aquest
consens a nivell social. I també he de dir que a l’hora
d’estudiar aquest pacte, a nivell polític va costar cedir per
arribar amb un ampli consens a aquest pacte.

Per tant, jo convid la gent que té representants, vull dir els
partits que tenen representació a Madrid que facin un esforç
per al bé de la societat i de la societat educativa, s’intenta
almanco poder arribar, essent conscients que és difícil, però
poder arribar a aquest consens sempre de la mà dels agents
que els afecta que són els docents i la comunitat educativa.
Nosaltres, en tot cas, sigui com es plantegi el redactat hi
votarem a favor. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Menorca té la paraula el Sr. Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo, en primer lloc, els
he de dir que considero insòlit que encomanem al Govern fer
de missatger, de fer d’enviat, és a dir, crec que si s’ha de fer
algun missatge als grups parlamentaris ho podem fer com a
Parlament, la veritat és que em sembla que és fer molta volta
demanar al Govern que insti els grups parlamentaris, jo no
entenc aquesta fórmula ni per part de la proposició ni per part
de les esmenes que s’han presentat.

També, la veritat, trobo una mica peregrí que, com a
Parlament, sol·licitem als grups parlamentaris al Congrés, és
a dir, d’alguna manera els demanem que facin coses que ells
sabran si han de fer o no han de fer, que per això són grups
parlamentaris, la seva feina precisament és aquesta i si no ho
fan deu ser perquè no ho volen fer o perquè no ho poden fer,
amb la qual cosa, en qualsevol dels dos casos trobo
innecessari que nosaltres adoptem aquest acord.

Jo crec que, amb independència que tinguem o no tinguem
presència en el Congrés, que la Sra. Vilaret, la Sra. Sureda i jo
també, doncs apunt el mateix que elles, no tenim
representació, però crec que sí tots tenim contactes amb
partits i amb grups que són reflex de la nostra ideologia allà,
i jo crec que tots tenim la capacitat, això, evidentment, per no
dir els partits que són aquí i que també són allà, que, a més a
més, són la gran majoria d’aquesta cambra i la gran majoria
d’aquella, que haguem d’encarregar al Govern que demani als
grups parlamentaris... quan, escolti, hi ha una via molt més
directa per fer tot això.
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La qual cosa em porta a pensar que tot això no és més que
un teatre, és a dir, el Partit Popular ens porti aquí aquesta
proposició no de llei simplement doncs per fer una agitació,
una propaganda, una agitació amb aquest tema, per posar el dit
a l’ull, amb el tema de a veure si ara seran capaços de posar-se
en marxa amb el pacte educatiu, quan, escoltin, vostès
aquestes comissió la varen haver de constituir per obligació,
és a dir, perquè Ciudadanos els ho va posar com a condició per
a la investidura del Sr. Rajoy.

Aquesta llei va tenir com a efecte que va deixar sense
efecte els punts més polèmics de la seva llei d’educació, que
van fer sense pactar amb ningú; miri si la van pactar poc amb
ningú que l’única condició, com aquell que diu, que els va
posar Ciudadanos per suportar la investidura del Sr. Rajoy era
deixar la llei com l’han deixada, que és també una cosa..., això
sí que és insòlit, una lle i que diu que fins que una sots-
comissió del Congrés no hagi resolt els seus treballs això
quedarà en suspens; jo no ho havia vist mai en una llei que es
refereixi a una sots-comissió que és una cosa totalment
puntual i que, per tant, no té cap mena de solidesa jurídica.
Així tenim aquesta llei, agafada amb pinces per aquesta manera
de procedir.

Per tant, a mi que ara venguin a convertir-se en abanderats
del pacte educatiu, doncs..., vaja, en el millor dels casos em
genera unes reserves que m’impedeixen donar suport a aquesta
proposició.

Jo no sé ja, ni me’n recordo de les seves bregues ni de qui
es va aixecar de la sots-comissió, com que..., no ho sé, tot és
un teatre, també va ser un teatre, és que no me’n record bé si
va ser el PSOE o va ser Podem que es va aixecar perquè no
s’acomplia no sé quin percentatge i ara, doncs, si ara governen
els altres doncs tampoc es constitueix la comissió. Ho sent
molt, però jo en aquest teatre que té clau de debat de política
estatal crec que no pertoca fer-hi entrar el Parlament de les
Illes Balears, crec que nosaltres aquí hi som per altres feines,
em sembla bé instar l’Estat per coses en què realment aquí hi
ha un interès i hi ha una implicació que té a veure amb les Illes
Balears, però instar per una cosa debat general de l’Estat, que
és un tema de política estatal, quan vostès tenen ja grups
parlamentaris allà i els que en no tenim, tenim contactes amb
els grups parlamentaris d’allà, em sembla una pèrdua de temps
i un malbaratament de recursos i del temps dels diputats
d’aquesta comissió, i, per tant, hi votarem en contra.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Mixt
té la paraula la Sra. Montserrat Seijas. 

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sra. Presidenta. Vamos a ver, me gustaría poder
hacer una enmienda in voce tanto a las enmiendas que se han
presentado al texto  original para que contuviese el texto
teniendo en cuenta las particularidades de cada territorio

porque, señorías del PP, todas iguales, por supuesto, pero
teniendo en cuenta los factores diferenciadores e identitarios
de cada territorio. 

Esta PNL refleja, una vez más, el juego que se trae el PP
y el PSOE que, en función de quien gobierna, se toman de una
forma u otra cuestiones de interés general. Y yo no digo que
sean iguales, unos de izquierdas y otros de derechas, pero en
este juego que reproducen hasta la saciedad sus señorías hay
hartazgo ya de la ciudadanía, es por esto que nació Podemos
y seguirán naciendo alternativas, sus señorías del PP y del
PSOE, realmente no tienen voluntad de acuerdo porque
quieren vencer sobre el otro y así nos paralizan el país. 

Con todo, creo que hay que reactivar esta mesa por un
pacto educativo nacional, pero no parece que con la crispación
creada, tras acusar a Sánchez de golpista, ¿ahora el PP quiere
entenderse con unos golpistas? Yo, honestamente, no sé ya ni
qué pensar con este tipo de acciones, pero si se acepta esta
enmienda in voce pues votaré a favor y si no, pues votaré en
contra.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Seijas, podria dir quina és exactament la proposta de
l’esmena in voce que vostè vol presentar?

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Pues querría añadir tanto al texto de si se admite  como
enmienda o a la transacción o al texto original, en caso de que
no se admitiera: “teniendo en cuenta las particularidades de
cada territorio”.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muy bien, moltes gràcies. Procedeix ara la suspensió de
la sessió per un temps de deu minuts o si de cas el grup
proposant no diu el contrari, podríem continuar?

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Podem continuar. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Idò, té la paraula el grup proposant.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, anem per parts. Nosaltres,
des del grup parlamentari, agraïm la bona voluntat del PSOE i
de MÉS de presentar, o de MÉS per Mallorca perdó, de
presentar una esmena i intentar justificar una redacció molt
equivalent a la nostra, no entenc que la justificació que intenta
donar el Partit Socialista sigui emparada en la LOMQE i els
perjudicis de la LOMQE quan realment a l’esmena ni tan sols
l’anomena ni la posa d’emperò i, a més, la podria haver
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derogat, no?, perquè presideix precisament el Sr. Sánchez, un
president socialista, el Govern d’Espanya i una ministra
socialista, la Sra. Cela, per tant, podrien haver derogat la
LOMQE i haver convocat la sots-comissió, i tampoc no veig
que sigui la justificació, com deia, la seva esmena. En canvi,
no hem tornat sentir parlar del 5% ni a nivell nacional ni a
nivell autonòmic que es reclamava abans. 

Per tant, malgrat la bona voluntat, i ho dic així, crec que no
millora la redacció l’esmena del PSOE i de MÉS perquè
pràcticament és igual a la nostra i, en canvi, perd aquella
redacció que fa referència que tots els nins o els alumnes han
de tenir aquella igualtat d’oportunitats, independentment del
territori espanyol on resideixin. I és precisament la sots-
comissió estatal el que intenta o el que procurava era establir
aquelles línies generals bàsiques que han de ser iguals a
l’educació de tot el territori espanyol.

Per altra banda, en relació amb l’esmena de Podem, en
canvi, no crec que sigui, la Sra. Camargo la presenta com a
alternativa o substitutiva a la nostra, jo no crec que sigui
realment incompatible amb la redacció inicial, ni tampoc
substitutiva, fins i tot consideraria la possibilitat, si li
interessa, que pogués ser una addició a la nostra esmena
perquè així s’enriquiria el text, es reprendria aquella sots-
comissió i, a més, es tendrien en compte les aportacions que
els agents socials i la comunitat educativa volgués fer a
aquesta subcomissió. Per tant, si volgués posar-la com addició
nosaltres no ens negaríem, tendríem la nostra redacció inicial
similar a la del PSOE i MES per Mallorca i la de Podem
afegida. Si és la voluntat aprovar aquesta proposició no de llei
crec que seria possible incloure ambdues idees.

En relació amb MÉS per Menorca, em sap greu que
consideri un teatre parlar d’una sots-comissió nacional per
establir unes línies o unes directrius bàsiques en matèria
educativa, crec que és prou important la matèria educativa per
poder fer propostes des de Baleares. També li vull recordar a
MÉS que nosaltres hem estat asseguts sempre, aquí a nivell
autonòmic o a Madrid a nivell nacional, governem o no
governem per intentar assolir  acords, fins i tot el 2012 no
vàrem ser precisament nosaltres els que ens vàrem aixecar
sinó els seus..., bé, els seus socis o els seus grups. A més, el
fet de presentar proposicions no de llei a Madrid no és que
sigui una novetat, és que de tant en tant en presentam, no
proposicions no de llei, és que proposicions de llei, li vull
recordar que el mes passat vàrem anar a Madrid a defensar-ne
una precisament presentada pel seu grup, i no crec que la
matèria esportiva sigui ni més ni manco important que la
matèria educativa per fer o per instar el Govern nacional i els
grups nacionals que intentin assolir acords. Per tant, no crec
que estigui justificada la seva exposició, realment.

En relació amb el Grup Mixt em sap greu no poder
acceptar aquesta esmena in voce presentada per la Sra. Seijas,
en part no entenc molt bé la justificació, si volia que li
acceptàs crec que la seva justificació de l’esmena in voce no
ha estat realment centrada en el que demanava. Per altra banda,
recollir dins una sots-comissió nacional les particularitats
territorials... per això hi ha una sots-comissió a nivell

autonòmic i hem fet una feina a nivell autonòmic, per tractar
aquestes particularitats autonòmiques, i el que ha de fer,
pensam, la sots-comissió nacional és el contrari, fixar
aquelles línies generals que han de ser iguals a tots els
territoris espanyols per donar igualtat d’oportunitat a tots els
nins.

Gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Riera. Sra. Camargo, accepta vostè la
proposta d’addició que li ha fet la portaveu del Grup Popular?

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Presidenta, no, perquè de fet a la meva exposició també he
parlat...

LA SRA. PRESIDENTA:

No, no s’admet debat ni les explicacions, només, em sap
greu, però seguint el Reglament vostè ha de manifestar si
accepta o no sense entrar en cap tipus d’argumentari. Em sap
greu.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Idò.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Passam a la votació de la proposta sense cap
esmena acceptada. Passam al debat..., passam a la votació de
la Proposició RGE núm. 3703/18.

Vots a favor?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

No, tornam a comptar. 

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots en contra. 
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LA SRA. PRESIDENTA:

Abstencions? Cap. 

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 3703/18, relativa a pacte estatal educatiu. 

2) Proposició no de llei RGE núm. 8130/18,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
l’Escola d’Arts d’Eivissa i Formentera.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 8130/18, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a l’Escola d’Arts d’Eivissa i Formentera. Per
a la seva defensa per part del Grup Parlamentari Popular té la
paraula la Sra. Sara Ramón, per un temps de deu minuts,
aquesta vegada sí li ho diré.

LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:

Gràcies, presidenta. L’Escola d’Arts d’Eivissa i
Formentera du 23 anys a Can Cifre, al municipi de Sant Josep,
de forma provisional. Avui en dia compta aproximadament
amb 200 i busques d’alumnes repartits entre batxillerat d’art,
cicles formatius d’arts, forja artística, moblament, modelisme,
indumentària i ebenisteria artística. Necessiten aules en
condicions i adaptades a la docència que imparteixen. Es
requereix d’un espai en condicions concretes de seguretat per
la maquinària que manipulen, a més d’altres instal·lacions
necessàries com biblioteca, despatxos, etc. 

El més apropiat i el que demana el centre des de ja fa anys
és un trasllat, i així es va anunciar el 2016, que l’Escola d’Arts
es traslladaria a Sa Coma, però aquest trasllat no arriba, i en el
Pla d’infraestructures educatives de 2016 a 2023 no hi figura
cap actuació de millorar, que són totalment necessàries avui
per avui. El trasllat a les dependències de Sa Coma no té traces
d’iniciar-se de forma ràpida, ja que a dia d’avui tan sols hi ha
un acord per la reserva de l’espai. Així van passant els anys, i
en aqueixes condicions pèssimes a cada inici de curs i sense
cap informació detallada d’aquest trasllat i cap manteniment
de l’edifici actual, com poden ser la reforma de banys,
instal·lacions de llum, instal·lació d’aigua; maquinària, que ja
seria un altre tema; la calefacció no arriba al pis de dalt perquè
no hi ha prou pressió; al pis de baix les finestres no tanquen,
i aqueixa és la situació en què es troba. Està clar que no es pot
demorar més aquest manteniment. I més ara, que en una de les
darreres visites del conseller va informar que es realitzaria un
protocol d’intencions abans d’acabar aquest any per realitzar
aquest trasllat. 

Per tant veim que això va per llarg i presentam aqueixa
proposició no de llei per millorar les condicions de docència
d’aquest alumnat a l’Escola d’Art. La proposició que
presentam té tres punts que insten el Govern de les Illes
Balears perquè en el termini més breu possible es posin en
marxa les obres de millora i adequació de l’Escola d’Arts de
Can Cifre; al punt 2 instam a contemplar en els  propers
pressupostos per a l’Escola d’Arts d’Eivissa i Formentera
ajudes econòmiques similars als  centres que imparteixen

formació professional; i en punt 3 s’insta el Govern de les
Illes Balears a fer arribar als diferents grups parlamentaris del
Parlament de les Illes Balears informació detallada de la
planificació del trasllat al nou centre, així com del procés
d’adequació dels edificis de Sa Coma.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Ramón. Passam ara al torn de fixació
de posicions. Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la
paraula la Sra. Laura Camargo.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, presidenta. Des del nostre grup parlamentari no
donarem suport a aquesta iniciativa del Partit Popular atès que
ja en aquests moments existeix un pla de desenvolupament de
Sa Coma que s’ha aprovat al Consell d’Eivissa, que s’ha
aprovat per unanimitat, també per part del seu partit, en el qual
s’ha inclòs el desenvolupament de l’Escola d’Arts d’Eivissa,
també. Així mateix sembla que en la seqüenciació que s’ha fet,
cronològica, l’Escola d’Idiomes i l’Escola d’Hoteleria estan
fixades o estan plantejaments cronològicament per a aquesta
legislatura, i per a la següent es parla d’aquesta escola d’arts. 

Nosaltres evidentment no tenim res en contra, ans al
contrari, que sigui una realitat la creació d’aquesta escola a
Eivissa, i mentrestant el que s’estan fent són obres de millora
de les coses que són més urgents a les instal·lacions actuals.
Llavors des del nostre grup parlamentari..., bé, i com ha fet
també... com s’ha fet en el Consell d’Eivissa, pensam que no
es pot fer tot al mateix temps, i que si s’ha decidit que aquesta
és la cronologia des d’aquí pensam que qualque motiu hi haurà.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Camargo. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula la Sra. Agustina Vilaret.

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. A mi m’agradaria raonar
que el 2016 s’hi va fer una inversió de 126.000 euros; per tant
no és cert que no s’hi hagi invertit. Sí que feia molts d’anys
que no s’hi invertia, però el 2016 s’hi va fer una inversió de
126.000 euros.

Respecte de l’educació, és evident que, i sobretot amb un
endarreriment d’infraestructures com tenim, sempre farà falta
més. No entraré en el debat, com hi va haver anterior, sobre
qui inaugura, qui planifica, però sí que hem de raonar que per
dur a terme les coses primer s’han de planificar, s’han de
projectar, s’han de lic itar, i això du un temps. Per tant la
primera fase és planificació, i crec que sí que està planificada,
perquè, bé, no surt al Pla d’infraestructures precisament
perquè s’ha de traslladar a Sa Coma, i crec que això, com ha
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dit la Sra. Camargo, ja s’ha aprovat pel Consell d’Eivissa per
unanimitat, i s’ha arribat a uns acords, crec que el juliol es va
arribar a uns acords i per tant el trasllat a Sa Coma hi serà i per
això no és al Pla d’infraestructures Can Cifre.

Respecte del punt 2, que no acab d’entendre, són ajudes
econòmiques similars als centres que imparteixen formació
professional; això és quant a dotació per a funcionament? Si
així fos crec que va per categories, comença des de primària,
secundària, d’FP, tenen diferents dotacions, i haurien de ser
per a totes les escoles d’arts. I també és cert que crec que en
els pressuposts d’enguany hi ha 10.000 euros més per a
Eivissa, concretament per a aquesta escola. I això.

I el punt tercer, que demana la planificació, no sé si avui ho
han publicat i per tant el Sr. Casanova ens farà cinc cèntims de
com anirà el trasllat a Sa Coma. I és molt important veure les
prioritats, que són moltes, i per això es va fer el Pla
d’infraestructures, que s’ha d’anar una mica gradual, no podem
mirar tots la nostra parcel·la, i que és la primera cosa que s’ha
de fer, que és planificar.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Vilaret. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula la Sra. Maria
Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, el que sí
és cert és que tant alumnes com professors de l’Escola d’Arts
i Oficis d’Eivissa fa anys que reclamen les millores tant en
infraestructures com en material i maquinària, i si bé, com ha
dit la Sra. Vilaret, es va fer una inversió dins 2016, falta molt
per fer.

Nosaltres respectarem el Pla de desenvolupament que s’ha
aprovat des del Consell d’Eivissa, que s’ha aprovat per
unanimitat, i per tant ens abstendrem d’aquesta proposició no
de llei, no perquè no creguem que s’hagi de fer, no perquè no
creguem que els compromisos que s’adquireixen des del
Govern s’han de complir, i sí que és cert que en el seu
moment la conselleria va anunciar el trasllat d’aquesta escola
d’Eivissa..., aquesta escola d’arts a Sa Coma, però també és
cert que ha passat el temps i no s’ha fet, i hi ha hagut aquesta
entesa amb el Consell d’Eivissa, i per tant respectant aquesta
decisió que es va prendre per unanimitat, en vistes que la
propera legislatura es pugui complir  aquest compromís,
nosaltres ens abstendrem.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Menorca té la paraula el Sr. Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Veig, per les
intervencions dels portaveus que m’han precedit, que aquest és
un tema que està en vies de solució i que hi ha una solució
consensuada, i per tant em sembla inadequat que nosaltres
interferim en aquest procés, a banda que en cas que realment
aquest tema no estigués en vies de solució, de fet el que ens
plantegen per exemple a nivell pressupostari doncs aviat hi
haurà l’oportunitat de plasmar a través d’una esmena als
pressupostos aquesta proposta que fan vostès, la qual cosa em
sembla molt més eficaç que aprovar aquesta proposició no de
llei, i per tant no hi donarem suport.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Mixt
té la paraula la Sra. Montserrat Seijas.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sra. Presidenta. Yo tampoco apoyaré esta
iniciativa, ya que tal como se ha dicho por precedentes
portavoces es algo que está consensuado con todas las fuerzas
políticas del Consell de Ibiza, y no voy a apoyarla. 

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Seijas. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Enric Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Respecte de l’Escola d’Arts
d’Eivissa, l’Escola d’Arts d’Eivissa té un trajecte llarg, (...),
l’Escola d’Arts estava implantada a l’Avinguda Espanya, on és
avui el Conservatori, l’Escola d’Arts va haver de sortir d’allà
perquè tenia problemes estructurals i va anar a un altre edifici
que era a Can Cifre i a partir d’allà ha passat un temps. Sí que
és veritat que ha passat molt de temps. També és veritat que a
principis del 2016 es trobava en una situació prou deplorable
i per això es va fer una intervenció d’urgència, d’emergència
(...), perquè durant la legislatura anterior curiosament no
s’havia invertit ni un euro. Per tant, hi va haver una inversió
d’emergència de 126.000 euros, en què es van arreglar les
cobertes perquè hi havia degotadissos, es va arreglar el
perímetre i es varen arreglar les façanes i d’altres.

També és cert que es va parlar d’un trasllat, d’un centre
nou, de fet en un primer moment la direcció del centre no hi
estava molt d’acord i fins i tot la FAPA no estava d’acord amb
aquest trasllat, però al final va arribar a un acord en acceptar un
trasllat. A partir d’aquí entra en el parc insular de Sa Coma, el
parc insular de Sa Coma té un pla d’usos que està aprovat per
unanimitat i té un pla d’actuacions al llarg de..., que justament
surt avui una publicació en el Diari d’Eivissa on s’explica que
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tots els partits polítics han aprovat per unanimitat com s’anirà
incorporant aquest parc de servei de Sa Coma. En un primer
moment, hi haurà, ja s’hi treballa, l’Escola d’Hoteleria i
l’Escola Oficial d’Idiomes, que també està de manera
provisional com annex dins un altre centre, l’Escola Oficial
d’Idiomes forma part d’un institut, i això vindrà després. Per
tant, no està dins del Pla d’infraestructures perquè això forma
part del Pla de Sa coma, per tant, no ho ha d’executar el
consell.

Per tant, no podem acceptar això perquè primer, un seria
modificar l’ordre en el qual es vol desenvolupar un pla que
està votat favorablement també pel Partit Popular d’Eivissa.
Dos, és modificar uns pressuposts. I després ja finalment no
pot dir que no s’han invertit, que fan falta? Sí, però com fan
falta en tots els centres. No s’han invertit, sí que s’han invertit
euros, en aquesta legislatura s’han invertit, cosa que a la
legislatura anterior no va passar. Per tant, nosaltres no podem
acceptar aquesta PNL.

I respecte del punt dos, també em resultava dubtós, suposo
que seran les dotacions, sí que li he de dir que hi ha pactada
una aportació extra per a actualització de material obsolet que
durant la legislatura passada tampoc, curiosament, no es va
actualitzar res. És que demanen coses que haurien pogut
solucionar, no diuen que fa molts d’anys? La legislatura
passada ho haurien pogut solucionar tot això. Per tant, ara
s’estan posant solucions, però una cosa darrera l’altra.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. I ara té  la paraula per
contradiccions el grup proposant, té un temps de cinc minuts,
Sra. Ramón.

LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:

Gràcies, presidenta. Bé, crec que seré molt breu, veiem
que aquesta proposició no de llei no ha tengut molt d’èxit,
crec que es tractava d’una proposta totalment viable i
totalment necessària.

Exactament als grups o els agrada mirar molt endarrera o
els agrada mirar molt endavant, perquè realment aquest Pla
d’usos de Sa Coma, el president del Consell d’Eivissa va
presentar en roda de premsa en el 2016 i va anunciar que sí, 17
projectes anaven a Sa Coma, 17 projectes i a finals del 2018,
23 milions s’haurien invertit, a moment d’ara 0,3% s’ha
invertit. Per tant, quan arribarà aquest trasllat?

Com hem dit en el Pla d’infraestructures, primer hi va
l’Escola Oficial d’Idiomes, l’Escola d’Hoteleria. Per tant, aquí
no deman que es faci el trasllat ja, aquest Pla
d’infraestructures du un retard enorme i aquesta escola no pot
seguir amb les condicions de manteniment en què es troba ara
mateix. Fa dos anys es varen fer actuacions, és cert, la més
important era l’aïllament de la cobertura que va acabar amb les

humitats i llavors varen fer pintura, una paret, maquillatge. I
això no ho diu el Partit Popular, sinó la mateixa direcció.

Dir que aquestes obres varen ser planificades a la passada
legislatura i estaven dins aquestes obres que es pagaven amb
fons BEI, que no es tracta de qui ho planifiqui o no ho
planifiqui. Jo no parl de passat, estic parlant d’un manteniment
que és necessari ara i que no pot esperar.

Dir-los que vostès tenen un romanent quan parlen de
pressuposts, un romanent de 20 milions, dir que no pot ser que
el conseller vengui a Eivissa i digui que farà un estudi per
saber quines són les deficiències d’aquesta Escola d’Arts, als
tres anys i mig de ser aquí, sembla d’acudit; crec que a
aquestes alçades haurien de conèixer les deficiències que
existeixen i el que sembla és que el que no tenen en el Pla
d’infraestructures aquí no existeix. Per això la proposició no
de llei que vàrem presentar a la passada comissió.

La veritat és que prou decebuda que es confirmi que
l’Escola d’Arts continuarà amb aquestes condicions fins a no
se sap quan. No sé de què els serveixen els tècnics de
l’IBISEC realment que tenen a Eivissa.

Sobre el punt 2, doncs sí, dir que sí que es referia a les
dotacions i que necessiten material i que no es va fer a la
passada legislatura perquè..., jo no parl de la passada
legislatura, parl de les necessitats que tenen avui en dia.

I també dir que en el tercer punt, em sorprèn molt perquè
simplement és un punt de transparència on es demana que es
doni la informació detallada d’aquest trasllat de Sa Coma,
perquè tenim un Pla d’infraestructures que no s’acompleix i
que ens diuen que arribarà, quan? O sigui, jo crec que això és
un exercici de transparència que ara vostès ho voten en contra.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Ramon. I acabat el debat, passam a
votar la proposició RGE núm. 8130/18.

Vots a favor?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots en contra.
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LA SRA. PRESIDENTA:

O es repeteix la votació o no pot votar dues vegades
seguides.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Sí, Sra. Presidenta, ruego que se repita la votación porque
me he equivocado al votar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots a favor de la proposició.

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Abstencions.

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, queda rebutjada la proposició no de llei
RGE núm. 8130/18, relativa a l’Escola d’Arts d’Eivissa i
Formentera.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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